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Elä, tee töitä tai lähde? Nuorten hyvinvointi ja arktisten (jälki) 
kaivainnaisteollisten teollisuuskaupunkien elinkelpoisuus 
Suomessa ja Venäjällä 
 
Taustaa 

 

Arktisten kaupunkiyhteisöjen tulevaisuus ja kestävä kehitys riippuu sitä, miten nuoret näkevät omat 

kehitysmahdollisuutensa siellä. Niin Venäjällä kuin Suomessa monet arktiset kaupungit kärsivät 

muuttotappiosta. Jos nuoret eivät näe, että heillä on hyvinvoinnin edellytyksiä ja tulevaisuudennäkymiä 

alueella, he lähtevät, ja näissä kaupungeissa ei ole mahdollisuutta ylläpitää sosiaalisesti tasapainoista ja 

yhtenäistä yhteiskuntaa. 

 

Nuoriso arktisissa teollisuuskaupungeissa 2000-luvulla on kohdannut kaksi eri kehityskulkua. Yhtäältä 

arktinen alue kaupungistuu: nyt yli 2/3 arktisen alueen väestöstä asuu kaupungeissa. Toisaalta on nähtävissä 

selvä muuttoliike arktiselta alueelta etelän suurkaupunkeihin. Sen sijaan, että nuorten päätöksenteko 

nähtäisiin pelkästään selviytymisstrategioina, tämä tutkimushanke lähestyy nuorisoa positiivisemmasta 

näkökulmasta tarkastellen heidän onnellisuuttaan ja mahdollisuuksiaan arktisissa teollisuuskaupungeissa.  

 

Tavoitteet 

 

Analysoimalla arktisten kaupunkien houkuttelevuutta paikkoina asua ja työskennellä, tämä hanke tuottaa 

tietoa monitieteisesti nuoren hyvinvoinnin edellytyksistä kyseisissä kaupungeissa. Tästä näkökulmasta hanke 

antaa teoreettisen panoksensa arktisten yhteisöjen elinkelpoisuudesta yhdistämällä eri tieteenalojen 

näkökulmia, ml. antropologia, oikeustiede, maantiede, politiikan tutkimus, sosiologia ja taloustiede. 

Monitieteisesti pyrimme ymmärtämään, miten virnaomaiset, kansalaisyhteiskunta ja teollisuus tarjoavat 

edellytyksiä nuorten hyvinvoinnille arktisissa teollisuuskaupungeissa, ja sitä, miten näiden ajatukset 

mahdollisesti kohtaavat nuorten toiveiden ja tavoitteiden kanssa.    

 

Miten 

 

Eri tieteenalojen tutkimusmenetelmien yhdistäminen on keskeistä, jotta voimme saavuttaa uudenlaista 

ymmärrystä arktisen alueen nuorten hyvinvoinnista ja kaupunkiyhteisöjen kestävästä kehityksestä. 

Antropologisella otteella tutkimme, miten nuorisopolitiikka, nuoria koskeva lainsäädäntö ja eri toimijoiden 

nuoriin suunnattu toiminta vaikuttaa nuorten käsityksiin heidän omasta hyvinvoinnistaan näissä arktisissa 

teollisuuskaupungeissa. Tutkimme myös siten, miten arktiset nuoret itse näkevät heitä koskevan 

lainsäädännön ja sen toimeenpanon. Yhteiskunta-taloustieteellisestä näkökulmasta tarkastelemme nuorten 

mahdollisuuksia arktisten teollisuuskaupunkien työmarkkinoilla. Maantieteen kautta analysoimme näiden 

kaupunkien institutionaalista rakennetta toteuttaa nuorisopolitiikkaa sekä valtiolta, kansalaisyhteiskunnalta 

ja teollisuudelta tulevien aloitteiden yhtymäkohtia. Politiikan tutkimuksen ja oikeustieteiden näkökulmasta 

tarkastelemme lainsäädännön toimeenpanoa kyseisissä kunnissa ja maakunta-alueilla. Loppu viimein 

arvioimme sitä, miten nuorten omat näkemykset ja odotukset kohtaavat tai ovat kohtaamatta niiden 

sosiaalisten, lainsäädännöllisten, poliittisten, taloudellisten ja kulttuuristen ehtojen kanssa, joiden keskellä 

he kasvavat ja elävät. Hanke tuottaa uuden kokonaisvaltaisen (holistisen) teorian arktisista 

teollisuuskaupungeista pohjaten nuorten tavoitteisiin ja uudenlaisiin tutkimusmenetelmiin arvioida sitä, 

miten arktiset teollisuuskaupungit luovat mahdollisuuksia nuorten hyvinvoinnille.  
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Kenelle 

 

Hankkeen omintakeisuus on siinä, että ei ole kyse vain tutkijoista, jotka tutkisivat nuoria. Hankkeessamme 

tutkijat tekevät yhteystyötä arktisissa teollisuuskaupungeissa asuvien paikallisten ihmisten ja niissä toimivien 

organisaatioiden kanssa, ja se perustuu kaikkien näiden toimijoiden yhteiseen intressiin lisätä nuorten 

hyvinvointia, löytää keinoja edistää nuorten onnellisuutta ja kehittää alueella sellaista ympäristöä, joka olisi 

nuorille mahdollistava. Tästä syystä toivomme, että nuoret, media, järjestöt, kaupunkipäättäjät ja muut 

tutkimukseen osallistuvat tahot tulevat laajasti mukaan yhteistyöhön tehden tästä hankkeesta yhteisen: 

tutkimusobjektien sijaan kaikkien osallistujien toivotaan olevan subjekteja. 

 

Hankkeen kumppanit: 

Jakutian yliopisto, Venäjä ja Petroskoin valtion yliopisto, Venäjä 

 

Lisätietoja: 

Florian Stammler, Arktinen keskus, Lapin yliopisto (koorinaattori) (florian.stammler@ulapland.fi) 

Veli-Pekka Tynkkynen, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto (veli-pekka.tynkkynen@helsinki.fi) 

 

Hankkeen nettisivu avattu osoitteessa:  

http://www.arcticcentre.org/EN/youthwellbeing ja tuloksia ja kuulumisa julkaistaan myös sivulla 

https://arcticanthropology.org sekä twitterissä @arcticanthro #youthwell 
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